
INFORMACIÓ PER A PACIENTS I 
FAMILIARS SOBRE LA UNITAT DE 

PATOLOGIA MAMÀRIA (UPM) 



TELÈFONS DE CONTACTE:

• Per sol·licitar informes podeu anar a Admissions de l’Hospital o a C. 

Externes, o bé trucar al 938180440.

• Per canvis de programació de visites podeu anar a C. Externes (de dilluns 

a divendres de 8 a 20 h), o per telèfon 938180393 (de dilluns a divendres 

de 10 a 15h), o per correu electrònic: visites@csap.cat

• Hospital de Dia: 938180440, extensió 1153 (de dilluns a divendres de 8 a 

15h).

• Infermera UPM/ Gestora de casos: 658977471 ( de dilluns a divendres de 

8 a 15h).

• URGÈNCIES ICO 24 hores: 902107433 ( 24h al dia).

SERVEIS CENTRALS:

• ANATOMIA PATOLÒGICA CLI

• MEDICINA NUCLEAR

• ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

• PSICONCOLOGA AEC

• SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

• CONSELL GENÈTIC: Institut català Oncologia

• PRESERVACIÓ DE FERTILITAT: Hospital Sant Joan de Déu

Què es la Unitat de Patologia Mamària (UPM)?

Es un equip de metges i infermeres de diferents especialitats que treballen
conjuntament pel tractament de les dones amb càncer de mama des del
1996.
Actualment la UPM porta a terme el diagnòstic i tractament d'una forma

integral de les pacients amb càncer de mama de les comarques Alt

Penedès i Garraf.

La UPM ha estat acreditada al 2015 com a Unitat d'Excel·lència en el

tractament del càncer de mama per la Societat Espanyola de Sinologia i

Patologia Mamària.

Quins són els avantatges de ser tractada en la UPM?

• Professionals especialitzats en el tractament del càncer de mama.
• Tractaments basats en protocols amb evidència científica actualitzada.
• Comitè de tumors on es prenen les decisions de manera

multidisciplinària.
• Reduir els intervals de temps i millora de la coordinació del procés

assistencial.
• Facilitar la participació en estudis clínics i d'investigació.

Equip de la Unitat de Patologia Mamària:

• 1 CIRURGIÀ i CAP DE SERVEI

• 1 GINECÒLEG

• 1 CIRURGIÀ ONCOPLÀSTIC

• 1 ONCÒLOGA

• 2 INFERMERAS HOSPITAL DE DIA

• 1 INFERMERA UPM/ INFERMERA GESTORA DE CASOS


